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 2 (17) البيان أضواء

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم.

عالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم الحمد هلل رب ال
 : -رحمه هللا تعالى-بإحسان إلى يوم الدين، قال الشيخ محمد األمين الشنقيطي

راد باإلحصار أنه ما كان من المرض ونحوه خاصة دون ما كان من القول الثالث في الم  "
 ."العدو

 وسلم واار  للى لدد  ورسول  بديبا محمد وللى لل  وصحا  وصلى هللا ،الحمد هلل رب العالمين
 ،أجمعين، أما اعد فقد تقدم القول األول في المراد ااإلحصار وأب  ما كان االعدو الخاصة

ما كان االمرض خاصة دون العدو  :والثالث ،ما كان االعدو واغير  من مرض وبحو  :والثابي
 وغير .

نما جاز التحلل من إحصار العدو عند من قال وقد قدمنا أنه المنقول عن أكث" ر أهل اللغة وا 
 "حكم المسكوت عنه من المنطوق به. ألنه من إلغاء الفارق وأخذ ؛بهذا القول

يتحلل وُيلحق ا  كما  ،وللى هذا فيكون اإلحصار االمرض هو األصل فيتحلل ا  امجرد المرض
ان اإلحصار االعدو هو السدب في بزول قال من ااب إلغاء الفارق وهذا من أغرب الكالم حيث ك

والسدب في بزول هذا الحكم هو اإلحصار االعدو ثم يقال هو الفرع لن إحصار المرض  ،اآلية
ا ما بقل لن أهل اللغة وتقدم في كالم المؤلف ومن غرائب البقول أيض   ،هذا من غرائب األقوال

 ما كان االعدو م  أن اآلية أن أكثر كالم أهل اللغة للى أن اإلحصار ما كان االمرض ال
للي  الصالة -ت قريش البدي صريحة في اإلحصار وفي لفظ  وأن سدا  كان العدو حيبما صد  

 من دخول مكة. -والسالم
لحق بإحصار المرض بنفي الفارق وال يخفى سقوط هذا القول لما فإحصار العدو عندهم م  "

ام الحديبية وأن صورة سبب النزول قدمنا من أن اآلية الكريمة نزلت في إحصار العدو ع
 ".ده عفا هللا عنهقطعية الدخول كما عليه الجمهور وهو الحق قال مقي  

تقدم بقل  لن مال  أن دخول  ظبي لكن لامة أهل العلم للى أن دخول صورة السدب في البازل 
 قطعية.

ورة هو ما ذهب إليه قال مقيده عفا هللا عنه الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل من األقوال المذك"
مالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه أن المراد باإلحصار في اآلية إحصار العدو وأن 

ألن هذا هو الذي نزلت فيه اآلية ودل عليه قوله  ؛من أصابه مرض أو نحوه ال يحل إال بعمرة
إن الرخصة ال  اآلية والسيما على قول من قال من العلماء  ١٩٦الاقرة:  ژ ېئ ېئ ژتعالى: 

 ".وأما حديث عكرمة الذي رواه عن ،تتعدى محلها وهو قول جماعة من أهل العلم
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

فالرخصة هي ما جاء للى خالف  ،ألن الرخصة التي تتعدى محلها ألبها للى خالف األصل
ا لبد  أوالد ثم جاء واحد مبهم اعد اآلن لو أن شخص   ،دليل شرلي لمعارض فال تتعدى محلها

ثم جاء األب وحر ج للى أوالد  كلهم  ،وخرج إلى حديقة أو مقهى أو شيء من هذا صالة العشاء
خرج إلي  حتى لو كان إلى درس ال أال يخرج أحد مبهم اعد صالة العشاء فعمم األوالد ولمم ما يُ 

هل يمكن أن يش  أحد في دخول الخروج إلى المقهى أو إلى  ،يخرج أحد اعد صالة العشاء
هذا هو المبصوص للي  وهو السدب الذي دف  األب أن يقسم  ،يمكن البهي؟ الحديقة في هذا ال

هذا معبى قول أهل العلم  ،ج لليهم ويرتب للى ذل  العقوااتوأن يحر    ،للى أوالد  أال يخرج أحد
في خروج واحد مبهم إلى درس يعبي  يعبي لو أب  تجو ز مثال   ،أن دخول السدب قطعي في البص

األب حيبما حلف دخول مثل هذ  الصورة وقد  لغاب لن ااوقد يكون  ،يدخول  في العموم ظب
إذا استثبى  ؟لكن هل يمكن استثباء صورة الخروج إلى المقهى أو إلى الحديقة ،يستثبيها فيما اعد

 هذ  الصورة ألغى البهي االكلية ألبها أولى ما يدخل ا .
 طالب: ............

فيهم كثير من المالكية لكن صاحب المراقي أشار إلى قول  هو المشهور لبد لامة أهل العلم اما
 مال  الذي بسا  إلي  المؤلف.

 طالب: ............
ال تخفى للي  -جل ولال-هللا ،مثل داللة الخصوص ليستلكن تعرف أن داللة العموم  بعم

 ا هذ  الصور متفاوتة في سدب المب  فالذي يخرج إلى مسجد أو يخرج إلىخافية لكن أيض  
الاالث للى المب  و حديقة؟ السدب متفاوت  أومحاضرة أو إلى درس مثل الذي يخرج إلى مقهى 

متفاوت فهذ  ألب  تعرف أب  قد يرد األمر أو يرد البهي للى صور متعددة فيحمل  أهل العلم في 
 هذ  الصورة للى الكراهية وفي هذ  الصورة للى التحريم.

رضي هللا  -اج بن عمرو وابن عباس وأبي هريرةوأما حديث عكرمة الذي رواه عن الحج"
ن حمله على ما إذا اشترط ذلك عند اإلحرام بدليل ما قدمنا فال تنتهض به حجة لتعي   -عنهم

من حديث عائشة عند الشيخين وحديث ابن عباس عند مسلم وأصحاب السنن وغيرهم من أنه 
 ".«حجي واشترطي»لب قال لضباعة بنت الزبير بن عبد المط -صلى هللا عليه وسلم-

بعم حديث ادن لااس وحديث لائشة في الصحيحين أصح من حديث الحجاج دن لمرو لن 
وفي حديثهما  ،في  اشتراط ليسوحديث الحجاج دن لمرو لن ادن لااس  ،ادن لااس اال ش 

وليس في حديثهما قضاء الحج فيحمل هذا للى صورة وهذا  ،االشتراط وفي حديث  الحج من قادل
 صورة.للى 
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 4 (17) البيان أضواء

ا دون شرط كما يفهم من حديث الحجاج بن عمرو لما كان لالشتراط ولو كان التحلل جائز  "
وحديث عائشة وابن عباس باالشتراط أصح من حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو  ،فائدة

ليه أشار في مراقي السعود بقوله:  والجمع بين األدلة واجب إذا أمكن وا 
ـــــــع واجـــــــب متـــــــى مـــــــا أمكنـــــــا  والجم

 
ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــر نســــــــــــــــــخ ب ي  ن  إال فلألخي

 "وهو ممكن.. 
ال  ليستواو؟ أبا  ال توجد ال فيمكن الجم  وا  ال فلألخير يعبي وا  لبدي واو لكن ما في  واو؟ وا 

 يمكن الجم  فلألخير بسخ يعبي األخير مبسوخة.
 ............ طالب:
 معباها؟ ما أحس ابكسار. ماإال،  لكن

 خير نسخ.طالب: إال إذا بين لأل
حكم االبسخ كما هو معروف من قوالد  ،إذا لم يمكن الجم  فلألخير بسخ  ،ال يمكن الجم  ،إالا 

 التعارض والترجيح.
 طالب: ............

 .أوالالمعبى واضح يعبي سواء وجدت 
ن بحمل حديث الحجاج بن عمرو على ما إذا اشترط ذلك في اإلحرام وهو ممكن في الحديثي"

فإن قيل يمكن الجمع بين األحاديث بغير هذا وهو  ،فيتفق مع الحديثين الثابتين في الصحيح
 ."حمل أحاديث االشتراط على أنه يحل من غير أن تلزمه حجة أخرى وح مل حديث عكرمة

 يعبي إذا اشترط.
حجاج بن عمرو وغيره على أنه يحل وعليه حجة أخرى ولو لم وحمل حديث عكرمة عن ال"

وحديث الحجاج بن  ،ويدل لهذا الجمع أن أحاديث االشتراط ليس فيها ذكر حجة أخرى  ،يشترط
فالجواب أن وجوب  «فقد حل وعليه حجة أخرى » -صلى هللا عليه وسلم-عمرو قال فيه النبي 

أصحابه أن  -صلى هللا عليه وسلم-مر النبي البدل بحجة أخرى أو عمرة أخرى لو كان يلزم أل
قال البخاري في صحيحه في باب من قال ليس  ،يقضوا عمرتهم التي صدهم عنها المشركون 

وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان وال "على المحَصر بدل ما نصه: 
روا وحلقوا وحل وا من وأصحابه بالحديبية نح -صلى هللا عليه وسلم-ألن النبي  ؛قضاء عليه

صلى هللا عليه -ثم لم ي ذكر أن النبي  ،كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت
 ."ا وال يعودوا له والحديبية خارج من الحرم انتهى منه بلفظها أن يقضوا شيئ  أمر أحد   -وسلم

ليس للى المحصر  في الدخاري يقول في الااب المشار إلي : ااب من قال ،يعبي من الدخاري 
إبما  -رضي هللا لبهما -وقال روح لن شدل لن ادن أدي بجيح لن مجاهد لن ادن لااس ،ددل
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

إبما الددل للى من بقض حج  االتلذذ فأما من  ،الددل للى من بقض حج  االتلذذ يعبي االجماع
ن كان مع  هدي وهو مُ  ال  حصر بحر  إن كانحاس  لذر أو غير ذل  فإب  يحل وال يرج  وا 

ن استطاع أن ياعث ا  لم  ،حتى يدلغ الهدي محل  -يعبي إلى الحرم -يستطي  أن ياعث ا  وا 
وقال مال  وغير  يبحر هدي  ويحلق في أي موض  كان وال قضاء  ،يحل حتى يدلغ الهدي محل 

وأصحاا  االحديدية بحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء  -صلى هللا للي  وسلم-ألن البدي  ؛للي 
ألبهم صدوا لن الديت فال يصلون وال الهدي  ؛طواف وقدل أن يصل الهدي إلى الديتقدل ال
ا وال يعودوا ل  ا أن يقضوا شيئ  أمر أحد   -صلى هللا للي  وسلم-ثم لم ُيذكر أن البدي  ،يصل

 والحديدية خارج الحرم بفس الكالم الذي بقل  الشيخ رحم  هللا.
 طالب: ............

 ين؟أ
 .....طالب: .......

 في  روح لن شدل ما ذكر . ليساألول؟ ال 
 طالب: ............

 .سيأتي ا  يمكن
حل هو وأصحابه -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  وقد قال مالك في الموطأ إنه بلغه أن"

بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن 
ا من أصحابه وال أمر أحد  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  ثم لم ي علم أن ،يصل إليه الهدي

عاَرض ما ذكرنا وال ي   .ا وال يعودوا لشيء انتهى بلفظه من الموطأممن كان معه أن يقضوا شيئ  
 ."بما رواه الواقدي في المغازي من طريق الزهري ومن طريق أبي معشر

 َمْعَشر.
 ."اومن طريق أبي َمْعَشر وغيرهم"
أدو معشر  وهبا  ،ءاأدو معشر الدر   هبا  تأكد، ألنراج  و معشر بجيح السبدي؟ هو؟  ؟اسم  ما
 الكبى لخر شيء. ،جيح السبدي ولعل  هذا هو األقربب

 طالب: ............
 قال لب ؟ أدو معشر. ماذا ءوالدرا

 طالب: ............
 يمكن.

 طالب: ............
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في  -للي  الصالة والسالم-م  البدي  ذينال ؟ما يلزم أوالهدي هل يلزم  سيأتي اآلن سبرى 
ن من ساعة أقل من و من اإلدل ساعون معهم إال حدود ساع ليسالحديدية ألف وأربعمائة وأظن 

 خمسمائة.
 طالب: ............

 للى ترجمت  ما ذكرت ترجمت . سيحيل  ،كم  ل
 طالب: ............

 ذكر اسم . لكن
 ....طالب: ........

 بعم كم  ل يا شيخ. ،يحيل  للى اسم  بعم
وال يعارض ما ذكرنا بما رواه الواقدي في المغازي من طريق الزهري ومن طريق أبي معشر "

أصحابه أن يعتمروا فلم يتخلف منهم   -صلى هللا عليه وسلم-وغيرهما قالوا أمر رسول هللا 
من لم يشهدوا الحديبية وكانت وخرج معه جماعة معتمرين م ،إال من قتل بخيبر أو مات

قال والذي أعقله في أخبار أهل المغازي شبيه بما  -رحمه هللا -ألن الشافعي ؛عدتهم ألفين
ألنا علمنا من متواطئ أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون ثم اعتمر  ؛ذكرت

فهذا الشافعي  ،انتهىة فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس وال مال عمرة القضي  
جزم بأنهم تخلف منهم رجال معروفون من غير ضرورة في نفس وال مال وقد  -رحمه هللا-

وقال ابن حجر في الفتح ويمكن الجمع بين  ،ثبت مقدم على النافيتقرر في األصول أن الم  
ن ألن الشافعي جازم بأ ؛هذا إن صح وبين الذي قبله بأن األمر كان على طريق االستحباب

ميت عمرة القضاء والقضية وقال الشافعي في عمرة القضاء إنما س   ،جماعة تخلفوا بغير عذر
وبين قريش ال على أنهم وجب عليهم  -صلى هللا عليه وسلم-للمقاضاة التي وقعت بين النبي 

وقال البخاري  ،وروى الواقدي نحو هذا من حديث ابن عمر قاله ابن حجر ،قضاء تلك العمرة
وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد " :هفي الباب المذكور ما نص  في صحيحه 

ه بالتلذذ فأما من حبسه إنما البدل على من نقض حج   -رضي هللا عنهما -عن ابن عباس
وقد ورد عن ابن عباس  ،انتهى محل الغرض منه بلفظه "حل وال يرجععذر أو غير ذلك فإنه ي  

فإن كانت " :جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه وفيهنحو هذا بإسناد آخر أخرجه ابن 
ن كانت غير الفريضة فال قضاء عليهحجة اإلسالم   ".انتهى "فعليه قضاؤها وا 

بما هي أداء لحجة اإلسالم.  وليست هي قضاء للحجة التي صد لبها وا 
 ممن روى عنه عكرمة الحديث الذي-رضي هللا عنهما-فإذا علمت هذا وعلمت أن ابن عباس"

روي عن الحجاج بن عمرو وأن راوي الحديث من أعلم الناس به والسيما إن كان ابن عباس 
-ح بأن معنى قوله صر  أن يعلمه التأويل وهو م  -صلى هللا عليه وسلم-ا له النبي الذي دع



 

 

 

 

 

7
 
 

7 

 7 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

اج بن عمرو وعليه حجة أخرى محله فيما إذا كانت جفي حديث الح-صلى هللا عليه وسلم
لم أن الجمع األول الذي ذكرنا هو المتعين واختاره النووي وغيره من عليه حجة اإلسالم تع

 ."علماء الشافعية وأن الجمع األخير ال يصح
وأما من لم يشترط  ،حصر اعد االشتراط أحصر امرض اعد االشتراطيعبي فيكون التحلل لمن أُ 
 فيلزم  المضي ويتم حج .

 ".لتعين حمل الحجة"
ن فات  صار محصرا االفوات.  وا 

وأما على قول من قال إنه ال إحصار  ،لتعين حمل الحجة المذكورة على حجة اإلسالم انتهى"
إال بالعدو خاصة وأن المحَصر بمرض ال يحل حتى يبرأ ويطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم 

ا كما ثبت في صحيح فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدي   ا قابال  يحل من كل شيء حتى يحج عام  
حديث ابن عمر كما تقدم فهو من حيث إن المريض عندهم غير محَصر فهو البخاري من 

ا كمن أحرم وفاته وقوف عرفة يطوف ويسعى ويحج من قابل ويهدي أو يصوم إن لم يجد هدي  
 ."-صلى هللا عليه وسلم-وفي المسألة قول رابع وهو أنه ال إحصار بعد النبي  ،انتهى
 ا ال امرض وال اعدو وال اغيرهما.مطلق  

ل عليه عند العلماءا ما كان وهو ضعيف جد  بعذر كائن  "  ".ا وال معو 
د لن الديت امرض أو لدو أب  ياقى للى إحرام  حتى يتمكن من دخول ألن مقتضا  أن من ُص 

ال تحلل اعمرة ثم حج من قادل.  الديت فإن أدر  الحج دها وبعمت وا 
 طالب: ............

 يقول ل  ضعيف.هو  بعم
ألن حكم اإلحصار منصوص عليه في القرآن والسنة ولم يرد فيه  ؛ليه عند العلماءوال معول ع"

 ژنسخ فادعاء دفعه بال دليل واضح السقوط كما ترى هذا هو خالصة البحث في قوله تعالى 

 ."١٩٦الاقرة:  ژ ۇ ۇ
 .طالب: أحسن هللا إليك االشتراط

 ؟ماذا ا 
 الب: يستحب.ط
إذا كان حصر  ؟يبف  فكيف ااالشتراط إذا حصر  العدو الدو إذا كان الع ،يبف  اللبد    كأب

 .اغير  ا  أو المرض ما يبف  فكيفالعدو وصدهم إي  
 لى هذا القول على صحيح االشتراط.طالب: ال، ليس ع

 ل  التاار. ليسللى كالم  تقصد القول الراا  ساقط 



 

 

 
8 

 8 (17) البيان أضواء

 م االشتراط يسن أو يستحب.طالب: على عمو 
أبها كابت تريد الحج لة دبت الزبير وأن السدب في ذل  حديث ضاا االشتراط تعرفون في بعم

 :فقال لها ،ال تدر  الحج اسدب المرضأتقول أبها تخاف  ،لليها مقدمات المرض ،وهي شاكية
ا لمريض وغير  ولو من غير لذر إذا فالحبادلة يرون االشتراط يبف  مطلق   «حجي واشترطي»

وكثير من أهل العلم دل أكثر أهل العلم يرون  ،مقادل اشترط خالص متى ما حاس يتحلل وبدون 
يتوسط  -رحم  هللا -وشيخ اإلسالم ،ا اعدهاأن االشتراط خاص اضاالة دتل  المرأة وال يبف  أحد  

من كابت للي  لثار المرض وخشي أال يدر  الحج أو ال يستطي  من إتمام   :في المسألة يقول
ألب  ما اشترط غير ضاالة ما حفظ االشتراط  ؛أوج لعل هذا  ،فإب  يشترط كما فعلت ضاالة

 لن غيرها.
 طالب: ............

قالوا ااالشتراط  ذينالحبادلة هم ال ،يظهر لي أب  حتى قول الحبفية والشافعية ذيإال، وهللا ال
 .وبراجعها تراج  المسألة سهلة

لمراد به شاة فما فوقها العلماء على أن ا فجمهور   ١٩٦الاقرة:  ژ ۈٴۇ ۈ   ۆ ۆ ژوأما قوله "
ورواه سعيد بن جبير  -رضي هللا عنه -وهو مذهب األئمة األربعة وبه قال علي بن أبي طالب

وبه قال طاوس وعطاء ومجاهد وأبو العالية ومحمد بن علي بن الحسين  ،عن ابن عباس
وغيرهم  اك ومقاتل ابن حيانوعبد الرحمن بن القاسم والشعبي والنخعي والحسن وقتادة والضح  

إن المراد بما استيسر من الهدي  :وقال جماعة من أهل العلم ،كما نقله عنهم ابن كثير وغيره
 ".بل والبقر دون الغنم وهذا القولإنما هو اإل

ر فيكون أيسر ما يجزئ  ما مفهوم ما استيسر يعبي أيسر ما يجزئ وهو  ،معبى استيسر؟ تيس 
 قر قلبا فما استعسر ما قلبا فما استيسر.أما إذا قلبا أب  خاص ااإلدل والا ،الغبم

وقال جماعة من أهل العلم إن المراد بما استيسر من الهدي إنما هو اإلبل والبقر دون الغنم "
وهذا القول مروي عن عائشة وابن عمر وسالم والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير 

وا إليه قصة الحديبية فإنه لم ي نقل والظاهر أن مستند هؤالء فيما ذهب :قال ابن كثير ،وغيرهم
نما ذبحوا اإلبل والغنم  ."عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاة وا 

الساعة في  ،لكبهم لم يذاحوا لن كل فرد اقرة أو باقة أو جمل ال، اشتركوا فيها الساعة في واحد
ن كان  ،سا رأس من الددن يكون هذا بعم ما استيسر إذا كان المقصود ااإلدل والاقر ال وا 

 وليس ما استيسر. ،المقصود دها اإلدل والاقر كاملة فهذا ما استعسر
أن نشترك في اإلبل -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  ففي الصحيحين عن جابر قال أمرنا"

قال مقيده عفا هللا عنه ال يخفى أن التحقيق في هذه المسألة أن  ،والبقر كل سبعة منا في بقرة
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ر مما ي  المراد بما ا ى هدي ا وذلك شامل لجميع األنعام من إبل سم  ستيسر من الهدي ما تيس 
عن وقد ثبت في الصحيحين  ،جزاءأجزأت والناقة والبقرة أولى باال وبقر وغنم فإن تيسرت شاة

 .مرة غنم ا-وسلمصلى هللا عليه -عائشة رضي هللا عنها قالت أهدى 
ا وجمهور إذا كان مع المحَصر هدي لزمه نحره إجماع   :فروع تتعلق بهذه المسألة الفرع األول 

 ."العلماء على أنه ينحره في المحل الذي حصر فيه
 االحديدية وهي للى حدود الحرم. -للي  الصالة والسالم-يعبي كما حصل من بحر  

وأصحابه بالحديبية وجزم الشافعي وغيره -عليه وسلم صلى هللا-ا وقد نحر كان أو حرم   ال  ح  "
واسَتدل لذلك بدليل واضح  ،الموضع الذي نحروا فيه من الحديبية من الحل ال من الحرمبأن 

الفتح:  ژ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ      ٹ ٹ ٹ ژمن القرآن وهو قوله تعالى: 
٢٥". 

بعوا يعبي ممبوع من أن يدلغ المحل وهذا الذي حصل ُمبعوا من إيصال الهدي إلى الحرم كما مُ 
 اأبفسهم.

وروى  ،ا محلهولو كان في الحرم لكان بالغ   ،ذلك الهدي لم يبلغ محله فهو نص صريح في أن"
صلى هللا -رسول هللا  من طريق م َجم ع بن يعقوب عن أبيه قال لما حبسن يعقوب بن سفيا

لت شعورهم فألقتها في الحرم ا فحموأصحابه نحروا بالحديبية وبعث هللا ريح  -عليه وسلم
 ".وعقد

 فيان المعرفة والتاريخ.لحظة من روا ؟ يعقوب دن س
 وعقده أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي في غزوة الحديبية بقوله:"

ـــــــــــــــــت  ونحـــــــــــــــــروا وحلقـــــــــــــــــوا وحمل
 

 "شـــــــعورهم للبيـــــــت ريـــــــح قـــــــد غلـــــــت 
 ملت.وحَ  

 شعورهم.
 ألبها بهاية الشطر.

ــــــــــــــــوا وحَ " ــــــــــــــــتونحــــــــــــــــروا وحلق  مل
 

 "شـــــــعورهم للبيـــــــت ريـــــــح قـــــــد غلـــــــت 
 الشبقيطي هذا ل  بظم في المغازي اسم  إتحاف الورى في مغازي خير.. 

 طالب: .............
 بعم لكن هو مطدوع م  شرح  للمشاط في مجلد.

 لب: .............طا
 ."إبارة الدجى"إبارة الدجى بعم 

 طالب: .............
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 .جيد
 طالب: .............
 .وهللا يحتاج إلى بظر
 طالب: .............

 يكفي ال ادن سعد وال يعقوب دن سفيان مظبة الضعف. ال
 طالب: .............
 جيد في المغازي زين.

وتعقبه ابن حجر في  ،فهذا يدل على أنهم نحروا في الحلقال ابن عبد البر في االستذكار "
وقد ورد في ذلك  :فتح الباري بأنه يمكن أن يكونوا أرسلوا هديهم مع من ينحره في الحرم قال

 ."حديث ناجية بن جندب األسلمي
 في  دال؟ لبد  دال جبدب؟ أوجبدب 

 طالب: .............
 .ي ا سيأت اآلنادن حجر  براج هبا ما فيها دال 

وقد ورد في ذلك حديث ناجية بن جندب األسلمي قال قلت يا رسول هللا ابعث معي الهدي "
 ،حتى أنحره في الحرم أخرجه النسائي من طريق إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن ناجية

وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن إسرائيل لكن قال عن ناجية عن أبيه لكن ال يلزم من وقوع 
ل وذلك دال على الجواز وكانوا في الح  ظاهر القصة أن أكثرهم نحر في مكانه هذا وجوبه بل 

 ،رالجمهو  -هللا رحمه-وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة ،انتهى كالم ابن حجر .وهللا أعلم
ال ينحر المحصر هديه إال في الحرم فيلزمه أن يبعث به إلى الحرم فإذا بلغ الهدي محله  :وقال
ديبية من وأصحابه من الح -صلى هللا عليه وسلم-ضع الذي نحر فيه النبي وقال إن المو  ،حل

 ".طرف الحرم واستدل بقوله
هم ُصدوا لن الحرم فاقوا في الحل وأورد اعض من استدل للى أن الحرم يشمل  ،هي للى الحد

حرم جمي  حدود  والمضالفة في الصالة تكون دذل  اأبهم كابوا إذا أرادوا الصالة دخلوا إلى ال
ج الخدر لكن هذا مما يستدل ا  من يرى أن الحرم يشمل أدري من خرا  اللكن  ،وكابوا خارج 

 جمي  حدود  وال يختص االمسجد.
 طالب: .............

 االفتح ادن جبدب. بعمجبدب 
 طالب: .............

 ت في الفتح اآلن ادن جبدب.عهو ددون دال لكن راج بعم
 ."حلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ورد هذاية وال تَ واستدل بقوله بعد هذه اآل"
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.  ُرد 
ل وأن القرآن دل على ذلك وأن قوله " د  هذا االستدالل بما قدمنا من أنه نحر في الح   ۋ ژور 

ال على قوله   ١٩٦الاقرة:  ژ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ژاآلية معطوف على قوله   ١٩٦الاقرة:  ژ ۅ ۋ
المراد بمحله المحل الذي يجوز نحره فيه وذلك بالنسبة أو أن  ١٩٦الاقرة:  ژ ۈٴۇ ۈ   ۆ ۆ ژ

التحقيق في هذه  -عفا هللا عنه -قال مقيده ،حصر حيث أحصر ولو كان في الحلإلى الم  
وهو أنه إن استطاع  -رضي هللا عنهما -المسألة هو التفصيل الذي ذهب إليه ابن عباس

ي محله إذ ال وجه لنحر الهدي في وال يحل حتى يبلغ الهد ،إرسال الهدي إلى الحرم أرسله
ن كان ال يستطيع إرساله إلى الحرم نحره في المكان الذي أ   ،الحل مع تيسر الحرم حصر فيه وا 

وقال " :قال البخاري في صحيحه في باب من قال ليس على المحَصر بدل ما نصه ،من الحل
إنما البدل  -ارضي هللا عنهم -روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس

ن كان معه على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه ي   حل وال يرجع وا 
ن كان ال يستطيع أن يبعث به ن استطاع أن يبعث به لم يحل  ،هدي وهو محصر نحره وا  وا 

وال ينبغي العدول عنه لظهور وجهه  ،انتهى محل الغرض منه بلفظه ".حتى يبلغ الهدي محله
 ."ا ترى كم

لكن إذا  ،ألن األصل في الهدي أن يذاح في الحرم وال يجزئ خارج الحرم وهو لمساكين الحرم
 ا إال وسعها.ُصد  ولم يتمكن من الوصول إلى الحرم وال إلى إيصال  للحرم ال يكلف هللا بفس  

ل حتى  :الفرع الثاني" يهدي إذا لم يكن مع المحَصر هدي فهل عليه أن يشتري الهدي وال ي ح 
 ۇ ژذهب جمهور العلماء إلى أن الهدي واجب عليه لقوله تعالى:  ؟أو له أن يحل بدون هدي

 ."فال يجوز له التحلل بدونه إن قدر عليه ووافق الجمهور    ١٩٦الاقرة:  ژ ۈٴۇ ۈ   ۆ ۆ ۇ
 الجمهوَر.

وخالف مالك وابن القاسم الجمهوَر في هذه  ،ووافق الجمهوَر أشهب من أصحاب مالك"
سألة فقاال ال هدي على المحَصر إن لم يكن ساقه معه قبل اإلحصار وحجة الجمهور الم

فتعليقه ما استيسر من الهدي   ١٩٦الاقرة:  ژ ۈٴۇ ۈ   ۆ ۆ ۇ ۇ ژواضحة وهي قوله تعالى 
على اإلحصار تعليق الجزاء على شرطه يدل على لزوم الهدي باإلحصار لمن أراد التحلل به 

 ."فإن عجز المحصر عن الهدي فهل يلزمه بدل عنه أو ال ،داللة واضحة كما ترى 
 محل خالف.يعبي هل يصوم أو يطعم 

رحمه -وممن قال ال بدل لهدي المحصر أبو حنيفة ،ال بد له إن عجز عنه :قال بعض العلماء
وقال  ،ا أو يطوف بالبيتا حتى يجد هدي  ا يبقى محرم  فإن المحصر عنده إذا لم يجد هدي  -هللا

ن تيسر له بعد ذلك هدي أهداه ا حل  ل بأنه ال بدل له إن لم يجد هدي  بعض من قا  ."بدونه وا 
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 يعبي ياقى دين في ذمت .
واختلف أهل هذا القول في بدل الهدي فقال بعضهم  ،وقال جماعة إن لم يجد الهدي فله بدل

لى هذا ذهبهو صوم عشرة أيام قياس    ا على من عجز عما استيسر من الهدي في التمتع وا 
اإلمام أحمد وهو إحدى الروايات عن الشافعي وأصح الروايات عند الشافعية في بدل هدي 
م الشاة ويتصدق بقيمتها  المحصر أنه باإلطعام نص عليه الشافعي في كتاب األوسط فتقو 

وقيل إطعام كإطعام فدية األذى وهو ثالثة آصع لستة  ،ايوم   د  فإن عجز صام عن كل م   ،اطعام  
 ".ل بدله صوم ثالثة أيام وقيل بدلهوقي ،مساكين

كما هو شأن فدية األذى صيام ثالثة أيام يعبي هل يلحق المحصر االمتمت  العاجز لن الهدي؟ 
من قياس الشا  وكأب  ددم  أو يلحق امن لزمت  فدية األذى وكالهما مبصوصان ويكون حيبئذ  

وبدل ما استيسر   ١٩٦لاقرة: ا ژ ۈٴۇ ۈ   ۆ ۆ ژفي الموضعين  -جل ولال -التمت  أشا  لقول 
ألب  في فدية األذى ما قال ما استيسر  ؛في هذا الموض  هو ددل ما استيسر في الموض  الثابي

 ..١٩٦الاقرة:  ژ جب يئ ىئ ژديبما في هدي التمت  قال ما استيسر 
 وقيل بدله.

 طالب: .........
 شكران.

 طالب: .........
 هذا دم جدران وذا  دم بعم

 ....طالب: .....
وهذا شكران فإلحاق  ددم الجدران في فدية األذى يكون  ،المحصر جدران ،هذا جدران وهذا شكران

وم  ذل  أبا لبدي التبصيص للى ما استيسر في الموضعين وأن ددل ما استيسر في  ،أليق
 التمت  صيام لشرة أيام وليكن ددل ما استيسر في اإلحصار صيام لشرة أيام والمسألة اجتهادية.

 طالب: .........
ألن لبدبا اللفظ ل  مفهوم  ول  معبا   ؛يلزم أن تكون المطااقة من كل وج  الال، وج  الشا  
لغو كلمة ما استيسر إذ ا ما ددل ما استيسر في الموضعين؟  ليس -جل ولال -وفي كالم هللا

ا ددبة وما المقصود أن ما استيسر من الهدي في الموضعين هل بستطي  أن بقول ما استيسر هب
 ألن الددل ل  حكم المددل. ؛استيسر هبا  شاة؟ أو ما استيسر واحد؟ إذ ا الددل واحد

 طالب: .........
 ما وجد . ،هذا الحاصل هللا أوجب للي  ما استيسر

 طالب: .........
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 هو؟ ما
 طالب: .........

لهدي في التمت  ا للى من لجز لن ما استيسر من اوصيام لشرة ددل  صيام لشرة أيام قياس  
لى هذا ذهب اإلمام أحمد  هذا مذهب اإلمام أحمد. ،وا 

 طالب: .........
 هو؟  ما

 طالب: .........
يلزم  شيء هذا قول ومبتهي إذا  المع  شيء  لم يكنأصل المسألة وأن المحصر إذا  تريدأبت 

ن مع  أو ياقى في قلبا ما يلزم  شيء ما يلزم  ددل لكن لبد من يقول يلزم  ما استيسر سواء كا
ذا  ،ذمت  أو يلزم  أن ياحث لب  ويشتري   مع  ما يشتري ا  لبد  الددل. لم يكنوا 

م الشاة ويعرف قدر ما تساوي قيمتها من األمداد فيصوم عن كل " وقيل بدله صوم بالتعديل تقو 
 "ا وليس على شيء من هذه.يوم مد  

 لن كل فيصوم.
ا.. فيصوم عن كل   "  "يوم مدًّ

 مقلوب. بعم ل مد   يوماأو لن ك
 طالب: .........

 لن كل يوم؟! ايمكن أن يصوم مد   ،معروفمقلوب  بعم
ا وليس على شيء من هذه األقوال دليل واضح وأقربها قياسه على فيصوم عن كل مد يوم  "

 ".هل يلزم :الفرع الثالث .التمتع وهللا تعالى أعلم
 ماذاعبي أشار إلي  وما أدري لن ادن حجر ي ،لكن ما ذكر خالف قول من يقول ال شيء للي 

يعقوب دن سفيان من طريق مجم  دن يعقوب لن وروى  :بستفيد من كالم ادن حجر قال ،يقول
وأصحاا  بحروا االحديدية وحلقوا واعث هللا  -صلى هللا للي  وسلم-أدي  قال لما ُحاس رسول هللا 

فهذا يدل للى أبهم  :الدر في االستذكار قال ادن لدد ،ا فحملت شعورهم فألقتها في الحرمريح  
في الحرم لمبعهم من وال يخفى ما في  فإب  ال يلزم من كوبهم ما حلقوا  :قلت ،حلقوا في الحل

ذل  اأن حديث باجية دن جبدب  وقد ُرد   ،دخول  أال يكوبوا أرسلوا الهدي م  من بحر  في الحرم
ث باجية دن جبدب األسلمي قلت يا رسول هللا وقد ورد ذل  في حدي ..األسلمي قلت يا رسول هللا

 أاعث هديي.. إلى لخر . الحافظ ادن حجر ما تعقب وال لل ق للى حديث يعقوب دن سفيان.
 طالب: .........

 لن أدي ؟
 طالب: .........
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صد أببا يهمبا صحة الخدر الذي لزا  ليعقوب دن سفيان في المعرفة والتاريخ يظهر المق ذيهذا ال
ما تعقا  اشيء وقد اشترط للى بفس  أب  إذا أورد حديثا وسكت لب  فإب  دائر دين  ادن حجر

يغفل  م  أن هذ  قالدة أغلدية قد ،يبزل لن ذل  الحسن  أوالصحة والحسن إما صحيح 
 ثم جاء اكالم الشافعي رحم  هللا. ،ويسكت لن ضعيف وهذا موجود

 طالب: .........
 اختصر الوقت.اترك   بعم

 ........طالب: .
 ؟ماذامثل  بعم

 طالب: .........
، هذا في كتب للوم الحديث إذا وجد الراوي في كتاا  خطأ هل يصحح  في األصل ويشير بعم

يتفقون إذا كان  ؟في الحاشية إلى التصحيح أو ياقي الخطأ ويشير إلى الصواب في الحاشية
ذا كان في ح ،صحح تصحح ددون ترددالخطأ في لية للى أب  يُ  ديث يختلفون في  فإب  قد وا 

 ،ا لبد غير  وهذا كثير فيمن لديهم جرأة في التصحيح والتعديلصحح ما يكون صواا  يهجم ويُ 
ا في الكتب التي ُيدالى تحقيقها والتي تبشر في حصل مبهم أن صححوا الخطأ وتجد هذا ظاهر  

ال الصحيح غير في كثير من األحو  ،األسواق يقول كذا والصواب كذا والصحيح غير ما صحح
  في التحقيق قد تكون الباحية الفبية لبد  تيعبي إذا كان اعض من ل  لباية وخدر  ،ما صحح

خدرة لكن من الباحية العلمية وفهم الكالم وبسق الكالم وسياق الكالم ولياقة هذ  الكلمة أو هذ  
قيق محمد محيي يعبي في مقدمة إلالم الموقعين في تح ،الجملة في هذا الموض  قد يخفى للي 

 ليسالدين لدد الحميد وهو مشهود ل  االخدرة في هذا الااب قال وقد أورد المؤلف في المقدمة ال، 
مسألة التورق لبوان لبد ادن القيم في إلالم  ،في المقدمة في صلب الكتاب مسألة التورق 

تحريف من الموقعين وض  للي  رقم وقال كذا في جمي  األصول وال ألرف لها معبى فلعلها 
اخ.  البس 

 طالب: .........
 هو؟ ما

 طالب: .........
المهم في الطاعة التي تليها تحقيق الشيخ لدد الرحمن الوكيل وهو من أبصار السبة ول  يعبي ل  

الغفلة تصل إلى هذا الحد ذكر فيما بقم  للى الطاعة السااقة أن أدري  المعرفة وخدرة لكن 
هذ  المسألة وأب  كيف دهذ  المبزلة وال يعرف مسألة التورق ويجزم طاعة محيي الدين لدد الحميد 

اأبها تحريف؟! يقول وأما أبا فقد احثت لبها في كتب شيخ اإلسالم التي يبقل لبها ادن القيم 
 ا فعرفت أبها مسألة ربوية محرمة، هذا التصحيح هذا!.كثير  
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 طالب: .........
 ،فتر   األسواق تعج اكتب حُ و امثل هؤالء فكيف اآلن   يقما يحتاج هذا التصحيح! فإذا كان هذا 

مكتوب اأيديكم  ذياقدر أضواء الديان ال ويطا  كتاب في مجلدين !!حرفتدل ما صححت 
ا يعبي في مائة صفحة إال أحياب   ئاالحواشي وهللا ما رأيت شيفي  وأبظر ،تحقيق وتعليق فالن

 يعزو لية.
 طالب: .........

هذا يضح  للى من؟! وال أسوأ  !!ددل تعليق كتب شرح :طأ والصوابكتب في األخير خ بعم
العبوان الكدير جزء القراءة  ،فيما اطلعت للي  من طا  كتاب الدخاري جزء القراءة خلف الصالة

 خلف الصالة يعبي ما يستحون؟!
 طالب: .........
 كل يتطاول للي .
 طالب: .........

بعم يطاعون في مطاا   ،لسكران يدر  مثل هذا الخطأجزء القراءة خلف الصالة! هذا يمكن ا
ووقف اعضهم للى  ،لغير مسلمين ويتولى الصف جهال أغرار شااب ألن القصد الكسب المادي

 اعض المطاا  يقول دبات بصارى يصفون ليات المصحف في لدبان وغيرها.
 طالب: .........

هذا لم أجدها في المصحف الشريف! كذا هو حديث قدسي قال هللا تعالى يقول كذا في األصل و 
 هذ  أمور مفزلة. ،كثير شيء ما يخطر للى اال

 طالب: .........
وهللا اختاار الباسخ ال دد مب  إذا كان قليل الخطأ فيتحرى في التصحيح ويتثدت المصحح ولعل  

أي جزء في  ا ما يقل ب اإلبسان البظر ويجد في فتح الااري ما أدري وهللاوكثير   ،أن يكون لها وج 
ا لم   ،فتح الااري تكلم ادن حجر للى حديث قيل في  اأب  مضطرب وطاعو  فيباغي االضطراب

ألن  ؛فقال يباغي أال اضطراب - سميب ال حنب -تكلم قال يباغي االضطراب للق للي  المعلق
ما ادن حجر حاول أن يبتفي االضطراب فيباغي أال اضطراب األصل يباغي؟! أصلها يبتفي 

 يباغي؟! ال هذا وال هذا هي مسألة يبتفي االضطراب. معبى
 طالب: .........

 هذا مبهج لبد المحققين يسموب  التلفيق.
 طالب: .........

ما بقول في الشيخ  -رحم هللا الجمي  -واجترأ للى مسبد اإلمام أحمد ،تلفيق وهبا  جرأة بعم
 أحمد شاكر شيء.
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 طالب: .........
أحمد وحذف قال حدثبا لدد هللا قال حدثبا أدي مااشرة طل  إلى شيخ  اجترأ للى مسبد اإلمام

حدثبا أدي كل هذا لئال يأتي  ،اإلمام أحمد والمسبد من يوم صبف إلى يومبا هذا حدثبا لدد هللا
الا من يقول اأن المسبد ليس لإلمام أحمد   حتىلدد هللا يصير في مسبد اإلمام أحمد  كيف وا 

 ،د ليس من تصبيف اإلمام أحمد كما قيل في األمبيما اعد أن المسول فيقط  الطريق للى من يق
في كتاب  ،يقول إصالح أشب  خطأ في تاريخ التشري  اإلسالمي األم ليست لإلمام الشافعي

؟ ألن فيها قال الربي  حدثبا الشافعي يمكن الشافعي المؤلف يقول قال لماذامطدوع جزء لطيف 
وأحمد شاكر يقول ددل ما  ،هل في طرائق المتقدمين في التصبيفل  وهذا ج ليسالربي ؟! إذ ا 

اأحد يقول  يأتيبا  لإلمام أحمد بقط  الطريق للي  وهللا المستعان. ليسالمسبد  أيض 
 طالب: .........
 القلب أمر  سهل جاء في اعض البصوص. مد يوما، فيصوم لن كل

 طالب: .........
ا يباغي أن يعتبي دها باغي أن يحتذى ومقدمت  أيض  وهللا يقولون كتاب الرسالة أبموذج ي

 المحققون.
 طالب: .........

وملموم اإلطراف م  أبي لبدي بسخة خطية  كامال اكالهما جي د لكن الرسالة قالوا االتاار  كتاا
وجدت فيها أشياء كثيرة ال توجد في المطدولات لبد الشيخ أحمد ألن الرسالة لها لرضات 

 متعددة.
 ؟حصر إذا أراد التحلل حلق أو تقصير أو ال يلزمه شيء من ذلكهل يلزم الم   :الثالثالفرع "

ومحمد إلى أنه ال حلق عليه وال -رحمه هللا-اختلف العلماء في هذا فذهب اإلمام أبو حنيفة
 ."تقصير وهو إحدى الروايتين عن اإلمام أحمد

 لبدهما. للى أن الحلق أو التقصير إطالق من محظور وليس دبس  دباء  
 طالب: .........

 هو؟ محمد دن الحسن صاحا . ما
ولم   ١٩٦الاقرة:  ژ ۈٴۇ ۈ   ۆ ۆ ژوهو ظاهر كالم الخرقي واحتج أهل هذا القول بأن هللا قال "

واحتج أبو حنيفة ومحمد لعدم لزوم الحلق بأن الحلق لم  ،نها لبي  يذكر الحلق ولو كان الزم  
فعال وقبله جناية فال يؤمر به ولهذا العبد والمرأة إذا منعهما ا إال بعد أداء األيعرف كونه نسك  

حصر روايتان مبنيتان على وعن الشافعي في حلق الم   ،االسيد والزوج ال يؤمران بالحلق إجماع  
وذهب جماعة من أهل العلم منهم  ،الخالف في الحلق هل هو نسك أو إطالق من محظور
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الذي يظهر لنا  -عفا هللا عنه -قال مقيده ،يحلق مالك وأصحابه إلى أن المحَصر عليه أن
 ۈ   ۆ ۆ ژرجحانه بالدليل هو ما ذهب إليه مالك وأصحابه من لزوم الحلق لقوله تعالى 

 "ولما ثبت في األحاديث الصحيحة عنه..  ١٩٦الاقرة:  ژ ېې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ
 ،حلق حتى يدلغ الهدي محل هذ  ليس فيها داللة للى وجوب ولزوم الحلق فيها داللة للى مب  ال

وأمر  دذل  -للي  الصالة والسالم-لكن حلق   ،يعبي إذا دلغ الهدي محل  وبحرتمو  شأبكم االحلق
في الحديدية وتتاا  الباس للى الحلق اعد أن استشار أم سلمة في الحديث المعروف الذي هو 

 ، كل البساء مثل أم سلمة؟! أصل في استشارة البساء في المسألة المشهورة يعبي هللا المستعان
 طالب: .........
 .اآلنا بعم ارفعي  ذرال  

 طالب: .........
 هللا المستعان.

 طالب: .........
 سم. ،معروف يا رجل بعم 

أنه حلق لما صده المشركون -صلى هللا عليه وسلم-لصحيحة عنه ولما ثبت في األحاديث ا"
قالوا  «اللهم ارحم المحلقين»لقوا وقال حرم وأمر أصحابه أن يحعام الحديبية وهو م  

قالوا والمقصرين يا رسول قال  «اللهم ارحم المحلقين»والمقصرين يا رسول هللا قال 
وقياس من قال بعدم  ،حصرفهذه أدلة واضحة على عدم سقوط الحلق عن الم   «والمقصرين»

ألن الطواف بالبيت  ؛د عنها ظاهر السقوطاللزوم الحلق على غيره من أفعال النسك التي ص  
 ".عي بين الصفى والمروة مثل كل ذلكوالس
 .مثال  
 مثل؟
 بعم.
 مثٌل.
 ، يعبي هذ  أمثلة لما صد لب  ومب  مب .مثال  

د عنه فسقط عنه ألنه حيل بينه وبينه وم نع منه وأما  مثال  " كل ذلك م نع منه المحصر وص 
وال شك أن الذي تدل  ، وجه لسقوطهالحالق فلم ي حل بينه وبينه وهو قادر على أن يفعله فال

الق نسك على من أتم نسكه وعلى من فاته الحج وعلى نصوص الشرع على رجحانه أن الح  
وعلى القول الصحيح من أن الحالق نسك فالمحَصر  ،المحَصر بعدو وعلى المحَصر بمرض
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يس بنسك يتحلل الق وعلى القول بأن الحلق ليتحلل بثالثة أشياء وهي النية وذبح الهدي والح  
 ."بالنية والذبح
 يكفي دركة.

 اللهم صل للى محمد...
 اللهم صل وسلم للى لدد  ورسول ...

 طالب: .........
 .ايا ليت تراج  ااحث جزا  هللا خير  لكن سبرى،وهللا هذا كالم الشيخ وأبا استغربت 

 


